
A Magyar Humanista Egyesület hírei

Május 2-án, az EötvösLoránd Tudomány- 
egyetem Bölcsészettudományi Karán meg
alakult a Magyar Humanista Egyesület.

Az alakuló ülésen, melyen mintegy 200 
érdeklődő jelent meg, részt vett Rob 
Tielman professzor, a Nemzetközi Huma
nista és Etikai Szövetség (IHEU) holland 
társelnöke, aki bevezető előadásában és a 
kérdésekre adott válaszaiban átfogó ismer
tetést adott a nemzetközi humanista moz
galom céljairól, működéséről, jelenlétéről a 
nemzetközi szervezetekben. Egyebek kö
zött szólt arról, hogy a több mint 30 ország 
mintegy 70 tagszervezetét tömörítő Szövet
ség -  főleg az Európai Tanácsban, az Euró
pa Parlamentben és az ENSZ Nem Kor
mányzati Szervezetek (NGO) szövetségé
ben -  egyrészt miként szerez érvényt a 
lelkiismereti szabadság, a többségétől el
térő gondolkodásmód jogának, másrészt e 
nemzetközi szervezetekben keresztül ho
gyan képes hatni az Európa Tanácsban 
résztvevő, illetve ahhoz csatlakozni kívánó 
államok gyakorlatára a gondolatszabadság 
érvényesítésének terén.

Rod Tielman és a magyarországi tag- 
szervezet szervezéséről számot adó Papp 
Gábor is hangsúlyozta: a nemzetközi 
szövetséghez tartozó szervezetek a világi 
etika talaján állva, az embert tekintve 
minden erkölcsi érték és követelmény 
kizárólagos forrásának, semmiképpen az 
egyház, a vallásos világnézet elleni tevé
kenységben látják a mozgalom célját, 
hanem a világnézet, a gondolkodásmód 
szabad megválasztása lehetőségének a meg
teremtésében. Ennek az alapelvnek az

érzékeltetésére hangsúlyozták például: a 
humanisták nem az ideológiailag sem
leges iskola hívei,\ hanem a világnézeti 
pluralizmus mellett vannak: a közoktatás
ban és az állami médiában mindenki 
azonos mértékben találhassa meg a neki 
megfelelő oktatást, illetve programot.

Az Egyesület főbb céljait illetően el
hangzott, hogy a Magyar Humanista 
Egyesület együttműködésre, közös rendez
vények megtartására, szükség esetén együt
tes fellépésre törekszik mindazokkal a 
szervezetekkel, társaságokkal és körökkel, 
amelyek az Egyesület racionalista, a libe
rális hagyományokhoz kötődő alapelveivel 
rokon felfogást vallanak magukénak, illetve 
hasonlóan érdekeltek a gondolatszabadság 
védelmezésében. Ilyen összefüggésben -  
példaképpen említve -  merült fel a Magyar 
Pedagógiai Társaság, a Történettudományi 
Társaság, a Társadalomtudományi Társa
ság, a Magyar Filozófiai Társaság, a 
Nyilvánosság Klub, a Tudományos Isme
retterjesztő Társulat, az Ady Társaság, az 
Orvostudományi Társaságok Szövetségé
nek neve.

A közeljövő lehetséges programjai kö
zött vetődött föl egy pódiumvita gondolata 
a szekularizációról (a Kossuth Klubban), 
kerekasztalvita az abortuszról és az e u t a 
náziáról, a Társadalomtudományi Társa
sággal megrendezendő est a szabadelvűség 
politikai filozófiájáról vagy egy Ady Endre 
humanizmusáról szóló, az Ady Társaság
gal együtt szervezendő est.

Nagy nyomatékkai hangzott el az alakuló 
ülésen, hogy a Magyar Humanista Egye-
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sülét működésében megkülönböztetett fon
tosságuk van a létrehozandó helyi vagy 
szubkulturális humanista kluboknak és 
köröknek. Eddig a gödöllői humanista kör

és a Szolnokon működő Matthias Rex 
Humanista Társaság (Reneszánsz Ifjúsági 
Klub) jelentette be csatlakozását az Egye
sülethez.

A Magyar Humanista Egyesület

felhívja mindazok figyelmét, akik csatla
kozni kívánnak az egyesülethez, vagy 
érdeklődnek rendezvényei iránt, küldjék 
meg nevüket és levelezési címüket.

1114 Budapest, Villányi út 11-13. 
Telefon: 1856-085 1666-300 
Telefax: 1667 410
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